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Skipti Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Janúar 
Þessi atriði eru 

gegnumgangandi allan 
veturinn. 

-- Dans; til að virkja 
tónlistina í kroppnum og að 
nemendur séu virkir 
þátttakendur.  
-Að nemendur rifji upp tóna 
og takta.  
- tónlistarleikir til að efla 
samskipti, samvinnu og 
samhæfingu. 
- að nemendur skapi og tjái 
sig í gegnum tónlist.  
- nemendur ræði eigin 
hugleiðingar og hugmyndir í 
tónlist og sköpun.  
-Að nemendur rifji upp 
umgengisreglur stofunnar 
og umgengni við hvert 
annað með virðingu, kurteisi 
og opnum samskiptum. 

- Tónlistarleikir  
-Kenndir dansar, dansað 
frjálst.  
- Söngur; lög og textar lærð 
og æfð.  
-Upprifjun og hryn-samspil. 
- Lengdargildi rifjuð upp 
með nöfnum, klappi og 
samspili.  
- Tréspil: Nótnastafrófið 
rifjað upp, leikin lög og 
samin tónlist.   
- Að búa til eigið tónverkum 
með tilteknum hljóðfærum.  
 

- Tónlist af netinu.  
- Gólfplass. 
- Tafla og túss.  
- Smarttafla. 
- Skólahljóðfæri 
- Lög og textar.  

. 

Símat: Nemendur og 
Kennara fara yfir nöfn 
hljóðfæra, nýyrði, 
nlengdargildi og 
samhæfingu. 

Janúar og Febrúar.  -Dans, hrynur og hreyfing.  
- Þorralög. 
-Xylófónar / Samspil.  
-Rafmagnshljóðfæri samspil.    
 
 

 

-Dans og hreyfing.  
-Þorralögin: Velkominn 
Þorri, Þorrinn er kominn, 
Barnagælur.  Lög og texti 
lærð.  
-Nótur skoðaðar og 
greindar.  
-Xýlófónar og skólahljóðfæri 
samspil.  
-Rafmagnshljóðfæri samspil. 

-Leikin tónlist.  
-Nótur af lögum og textar.  
- Smarttafla og tölva.  
- Xýlófónar og skólahljóðf. 
-Rafmögnuð hljóðf.  
- Tafla og túss.  
-Garage Band.  
 

-Símat og jafningjamat. 
-Tónfræðiatriði.  
- Jákvæð og uppbyggileg 
umræða um 
hljómsveitarsamstarf og 
samvinnu.  
-Jákvæð og uppbyggileg 
umræða um tónsköpun, 
eigin og annarra.  
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Mars og Apríl.  -Dans, hrynur og hreyfing.  
-Keðjusöngvar.  
- Hljómar; Þríund og 
fimmund. 
-Hljóðfæraflokkar 
-Skólahljóðfæri; samspil.  
-Ramögnuð hljóðf. Samspil.  
-Sköpun.  
 
-Rými fyrir samvinnu við 
smiðjur.  

-Dans og hreyfing til að 
skynja og upplifa tónlist með 
líkamanum.  
-Lög og textar lærð.  
-Nótur og lög greind og spáð 
í túlkun.  
-Tónn / hljómur. Samspil.  
-Þríund og fimmund í 
samspili.  
 -Hljóðfærin sem eru notuð 
og hljóðfæraflokkar.  
-Samspil.  
-Tónsköpun.  

-Leikin tónlist.   
-Nótur af lögum og textar.  
- Smarttafla og tölva.  
- Xýlófónar og skólahljóðf. 
-Rafmögnuð hljóðf.  
- Tafla og túss.  
-Garage Band.  
 

-Símat og jafningjamat. 
-Tónfræðiatriði.  
-Þríun og fimmdun.  
-Hljómar.  
- Samvinna og umgengni 
metin.   
-Jákvæð og uppbyggileg 
umræða um tónsköpun, 
eigin og annarra.  
 

Apríl og Maí.  -Dans og hreyfing.  
-Vor og sumarlög.  
-Blús.  
-Kvikmyndatónlist.  
-Samspil.  
-Tónsköpun.  
-Rými fyrir samvinnu við 
smiðjur.  
 

-Dans og hreyfing til að 
skynja og upplifa tónlist með 
líkamanum.  
-Lög og textar lærð.  
-Nótur og lög greind.  
-Blús samspil og 
hljómagangur.  
-Kvikmyndatónlist og 
tónsköpun.  
 

-Leikin tónlist.  
-Nótur af lögum og textar.  
- Smarttafla og tölva.  
- Hljóðfæri fyrir samspil.  
- Tafla og túss.  
-Garage Band. 

-Símat og jafningjamat.  
- Samvinna og umgengni 
metin.   
-Umræður um blúsinn.  
-Túlkun fyrir einstök þemu 
og verkefni.  
-Jákvæð og uppbyggileg 
umræða um tónsköpun, 
eigin og annarra.  
 

 

 


